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چکیده: 
یکی از ویژگی  های بارز هنرهای اسالمی تزئینات آن است که در مرحله خاصی از تکامل، به نقطه 
اوج خود می  رسد و از اهمیت ویژه  ای برخوردار می  شود؛ چنان که هر یک بر دیگری تأثیرگذار 
است و بارقه هایی از این تأثیر در نمونه هاي هنری مشهود است. این مطلب را می توان به  شکل بارز 
در آثار هنری یک منطقه خاص، که هنرمندان آن دارای افکار و عقاید مشابه هستند، مشاهده نمود. 
به  عالوه تزیینات معماری در نقاط مختلف کشورمان به  ویژه در مناطق کویری، از اهمیت ویژه  ای 
برخوردار است و با نوع نگرش و نیازها رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل مسجد جامع یزد، یکی 
از قدیمی  ترین نمونه هاي معماری مذهبی یزد است با تنوع کاشی کاری بسیار و گلیم میبد یزد با 

نقوشی زیبا و کم  نظیر، جهت بررسی این مهم گزینش شده اند. 
مهم ترین  از  یکی  در  یزد  جامع  مسجد  تزیینی  نقوش  و  طرح ها  ظهور  مقاله چگونگی  این  در 
مقایسه  و  بررسی  مورد  یکدیگر  بر  دو  آن  تأثیر  و  یزد  میبد  زیلوی  یعنی  منطقه،  دستی  صناع 
بررسی  به کار رفته در آن  یزد و طرح های  ابتدا هنر زیلوبافی  این راستا،  قرار گرفته است. در 
مقایسه  می  شود.  شناخته  و  معرفی  آن  در  موجود  تزیینات  و  یزد  جامع  مسجد  ادامه  در  و  شده 
طرح  ها و نقش  های موجود در آن دو و تأثیر متقابل  شان از مباحث اصلی مقاله به شمار می  رود. 

سؤاالت مقاله:
1. عمده  ترین تزیینات به کار رفته در زیلوبافی و مسجد جامع یزد کدام است؟

2. آیا هنرمند زیلوباف از معماری و تزیینات مسجد جامع یزد در خلق آثار خویش بهره برده است؟
3. میزان تأثیرگذاری تزیینات مسجد جامع و زیلوبافی یزد بر یکدیگر تا چه حد بوده است؟

اهداف مقاله: 
1. شناخت ویژگی و نقوش به کار رفته در زیلوبافی و مسجد جامع یزد

2. شناسایی نقش مایه هاي برگرفته از مسجد جامع یزد در بافت زیلو

واژگان کلیدی: مسجد جامع یزد، زیلوبافی میبد یزد، طرح و نقش، تطبیق و مقایسه. 
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

مقدمه: 
استان یزد، یکی از مناطق کویری کشور به سبب کمبود نزوالت آسمانی و قرار گرفتن در منطقه 
با مشکل کم آبی مواجه بوده و از این رو، فاقد امکانات و  خشک کویر مرکزی ایران، شدیداً 
از  برخورداری  به سبب  اما  است  و گسترده  در سطح وسیع  برای کشاورزی  بالقوه  ظرفیت  های 

مردمان سخت  کوش و هنرمند، توانسته جایگاهی رفیع در صنعت و هنر کشور کسب نماید. 
این استان دارای میراث فرهنگی و منابع طبیعی گردشگری متعددی بالغ بر 4000 جاذبه گردشگری 
ملموس؛ شامل منحصر به فردترین بافت، ی، آثار متعلق به دوران قبل از اسالم و معماری دوران 
نیز سرمایه هاي فرهنگی غیرملموس؛ شامل هنرهای دستی، پوشاک، غذاهای محلی،  اسالمی و 

آداب و رسوم و سنت  های خاص است. 1 
انواع  )بافت  اشکذر،  در  مثال:  عنوان  به  دارد،  رواج  یزد،  استان  نقاط  اکثر  در  نساجی  صنعت 
پارچه هاي پنبه  ای و ابریشمی و همچنین قالی، گلیم و خورجین(، در اردکان، )بافت قالی، موتابی، 
زیلو، کلباس، حصیر و سبد(، در میبد، )بافت زیلو(، در شهرستان تفت، نساجی به شیوۀ سنتی و 
عمدتاً دستی، در شهرستان بافق، )قالیبافی، بافت حصیر و پادری و تهیه جارو و بادبزن( و در مهریز، 

)قالیبافی و سبدبافی( مرسوم است.2 
از طرفی، وجود بناهای، ی عظیمی مانند مسجد جامع یزد و معماری بسیار زیبای آن و به کارگیری 
نقوش و رنگ  های منحصر به فرد آن، خود گویای شگفتی  های هنری این دیار است. تأثیرپذیری 
هنرها و الهام بخشی هر یک در دیگری، مطلبی غیرقابل انکار است. به  خصوص اگر هنرهای مربوط 
به منطقه  ای خاص مورد نظر باشد، در این میان مسجد جامع یزد و کاربرد تزیینات آن، در زیلوبافی 

یزد، از این قاعده مستثنی نیست. 
در این مقاله، زیلوبافی استان یزد، با استناد به دستاوردها و شاخصه هاي آثار هنری و خصوصیات 
فرهنگ و مذهب استان یزد بررسی می  شود. سپس مسجد جامع یزد و تزئینات معماری آن بررسی 
شده و سپس هنر زیلوبافی، هنر مختص منطقه و نقش  مایه هاي برگرفته از معماری مسجد جامع یزد 
در بافت آن مورد بررسی قرار می  گیرد. در این بررسی، کاربرد نوع رنگ و نقش  مایه ها مورد توجه 

قرار می  گیرد. 

طرح و نقش در زیلوبافی یزد 
زیلو از زیراندازها و بافته هاي روستایی ایران است که در مناطق گرم ایران به  ویژه یزد و میبد بافته 
می  شود. سابقه بافت زیلوی ایرانی به قبل از اسالم باز می  گردد. زیلو در نقش و بافت شباهت بسیاری 
به حصیر دارد و همانند حصیر یکی از موارد استفاده آن در مساجد، مصلی  ها و اماکن متبرکه است. 
کارشناسان احتمال می دهند که زیلوبافی تکامل شیوه بافت حصیر باشد یا این  که بافندگان آن از 
شیوه بافت حصیر بهره برده  اند.3 زیلو؛ فرشی است که چون از پنبه بافته شده و ایجاد خنکی می کند، 
در تابستان و مناطق گرم مورد استفاده قرار می  گیرد و فرشی است کاماًل مناسب با نیازهای مردمان 
حاشیه کویر، به  ویژه استان یزد، زیلو بر خالف قالی و گلیم، در برابر اشعه آفتاب مقاوم است و 
این  تنیده آن،  تار و پود درهم  به هنگام شستشو رنگ پریدگی ندارد و  آسیبی جدی نمی  بیند. 
زیرانداز ساده را از گزند شن  های روان کویر در امان می  دارد.4 مرکز زیلوبافی استان یزد، شهر میبد5 

است ناصرخسرو قبادیانی در سفرنامه خود به صنعت زیلوبافی یزد اشاره داشته است.6 
تشابه نقش  های زیلو با شئونات مادی و معنوی زندگی مردم منطقه اعم از نوع مسکن، معیشت، 
اعتقادات و باورها، گویای این نکته است که اگر میبد خاستگاه صنعت زیلوبافی نباشد، دیرزمانی 

است که میبدی  ها با آن آشنایی دارند و حداقل در شیوه بافت آن دخل و تصرفاتی نموده  اند. 
از سابقه زیلو در میبد مدرک مستندی در دست نیست، اما بقایایی از قدیمی  ترین زیلوی بافت میبد 
در مسجد جامع7 این شهر وجود دارد که،  808/1405 را نشان می دهد.8  این زیلوی سه رنگ که 
تا چند سال پیش، در ایوان مسجد پهن بوده و ویژۀ همین مکان بافته شده است اکنون در موزۀ 
زیلو و پالس میبد، واقع در کاروانسرای شاه عباسی  نگه داري  می  شود و براساس آگاهی  های 
موجود، قدیمی  ترین زیلو در منطقه یزد است. همچنین در مسجد شاه نعمت اهلل ولی در کردستان 
تفت، زیلویی موجود است که نام بافنده آن شمس الدین قطب الدین میبدی و،  بافتش 963/1555 

است.9 

1- محبوبه رضایی، فرانک معتمدی، بررسی وضع صنایع دستی استان 
هنر  دانشکده  دستی،  صنایع  رشته  کارشناسی،  دوره  نامه  پایان  یزد، 
دانشگاه الزهرا )تهران(، استاد راهنما، حسین یاوری، شهریور 1371، 

ص130.
2- برای اطالعات بیشتر ر.ک به: حسن زنده دل، مجموعه راهنمای 

جامع ایرانگردی )استان یزد(، تهران، نشر ایرانگردان، 1377.
3- زهرا فتایی، سیری در صنایع دستی ایران، نجف آباد، دانشگاه آزاد 

اسالمی )نجف آباد(، 1387، ص129.
4- حمیدرضا محبی، محمدتقی آشوری، نماد و نشانه در نقش پردازی 
ش1،  گلجام،  نشریه  میبد،  )صف(  محرابی  طرح  تاریخی  زیلوهای 

زمستان 1384، ص144.
5- میبد از آبادی های بسیار قدیم یزد و به اصطالح جغرافی نویسان 
قدیم شهری از کوره اصطخر بوده و نامش جزء توابع یزد آمده است. 
اهمیت تاریخی این شهر و دوران وسعت و آبادانی اساسی آن مربوط 
به آل مظفر است که خود از این شهر برخاستند و یزد، فارس و کرمان 
را در حیطه تصرف و قدرت پادشاهی در آوردند. میبد بخش بزرگی 
مرکب از 19 پارچه آبادی است که هر یک نام خاص خود را دارد و 
معرفی  یزد،  یادگارهای  افشار،  )ایرج  فیروزآبادست.  آبادی  مرکزش 
فرهنگی،  مفاخر  و  آثار  انجمن  تهران،  باستانی،  آثار  و  تاریخی  ابنیه 

1374، صص67-69(.
6- ناصر خسرو قبادیانی مروزی، سفرنامه، تصحیح محمد دبیر سیاقی، 

تهران، انجمن آثار ملی، 1354، ص80.
7- مسجد جامع میبد، کهن ترین اثر تاریخی این شهر از دوران اسالمی 
حساب  به  تاریخی  مطالعات  در  شهر  مستند  تاریخ  واقع  در  و  است 
می آید. مجموعه ای از چند مسجد است که گونه هاي فضایی متنوعی 
را با طرح های چندگانه عرضه می نمایند. به طور کلی ساختمان کهن 
بنا گردیده و چندان تنوع مصالح ندارد و  با خشت و گل  مجموعه، 
حداقل آرایه ها، در فضای معماری اصیل مسجد به چشم می خورد. 
)برای اطالعات بیشتر ر.ک به: عیسی اسفنجاری کناری، میبد شهری 

که هست، پیشین، صص93-132(
8- جهت دیدن تصویر ر.ک به: جوادعلی محمد اردکانی، پژوهشی 

در زیلوی یزد، تهران، فرهنگستان هنر، 1386، ص15.
9- زهرا فنایی، سیری در صنایع دستی ایران، پیشین، ص129.
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مقایسه طرح و نقش زیلوبافی میبد و مسجد جامع یزد /  شهریار شکرپور     دکتر مهناز شایسته فر 

رنگ  هایی که در بافت زیلو استفاده می  شوند، همگی از گیاهان کویری تهیه می  گردند که عموماً 
گیاه روناس، برای ایجاد رنگ  های طیف قرمز، نیل، برای طیف رنگ  های آبی و پوست گردو، 
برای طیف رنگ  های قهوه  ای به کار می  رود. علت اصلی استفاده از رنگ  های گیاهی در زیلو، ثابت 

ماندن رنگ آن در مقابل نور خورشید و مقاومت در برابر شستشو است.10
زیلو برخالف سایر قالی  های ایرانی، از تنوع رنگی کمی برخوردار است و معموالً دو رنگ دارد: 
آبی و سفید، آبی و گلی و سبز و گلی از رایج  ترین این رنگ  هاست.11 اما در کنار آن ها  ترکیبات 
گوناگونی، شامل: آبی و سفید، مشکی و سفید، مله و آبی، قرمز و سفید، آبی و گلی، سبز و 

نارنجی، فیروزه  ای و عنابی و همچنین روناسی و سفید،12 نیز به چشم می  خورند. 
نقوش به کار رفته در زیلو از امکانات ترکیب و هم  نشینی بسیار مناسبی برخوردارند. این موضوع 
سبب شده است تا بافنده با سلیقه و نظر خود که ریشه در سنت  های گذشته دارد، دست به ابداعات 
نوینی در اثر خود بزند. ساختار نقوش به گونه ای است که به راحتی در کنار یکدیگر نشسته و به 
تکمیل هم می  پردازند. زیلو دارای دو گروه نقش است: نقش »حاشیه« که در اصطالح به آن »وج« 
گفته می  شود و نقش »کار« یا »زمینه« که آن را به نام »نقش« می  شناسند. نقش حاشیه معموالً ثابت 
و آهنگ یکنواختی دارد، اما نقش زمینه بسته به ذوق و سلیقه بافنده یا مکان مورد استفاده تغییر 

می کند. 
یکی از مهم  ترین کاربردهای مهم زیلو، پوشش کف مساجد بوده است؛ چرا که زیلو عالوه  بر 
مزایای پیش گفته، از سادگی و بی  پیرایگی شگفت  انگیزی برخوردار است، اصلی مهم که در دین 
اسالم همواره مورد تأکید و توجه بوده است. از دیگر سو، نام زیلو با نام مسجد آن چنان مزین 

گردیده که زیلو نیز حال و هوایی مذهبی یافته است.13
تنوع نقش  مایه هایکی دیگر از جنبه هاي درخور توجه زیلوست که، جاذبۀ بصری آن دارای فرهنگی 

غنی و پربار است. این نقش  مایه هارا می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد: 
دسته اول: نقوشی است که در فرش  هایی چون قالی و گلیم نیز دیده می  شوند، خاصه قالی  هایی 
که بیشتر از نقوش شکسته بهره می  گیرند. تشابه این نقش  مایه هارا امروزه در زیلو و گونه هاي دیگر 

قالی  های ایرانی می توان دید. 
دسته دوم: نقوشی هستند که بین زیلو و نقوش تزیینی معماری ایرانی ارتباطی مشترک دارند، در 
برخی موارد نیز دارای اسامی یکسانی هستند. دسته سوم: نقوشی هستند که اختصاص به زیلو دارند، 
نمونه هاي آن را در هیچ یک از هنرهای تزیینی دیگر نمی توان یافت، عمدتاً اسامی  ای محلی دارند 

که برخاسته از محیط و جغرافیای یزد است. 14
نقش  های به کار رفته در زیلو به دلیل نوع بافت آن براساس زمینه مربع، کاماًل هندسی بوده و از 
ترکیب اشکال هندسی به وجود آمده  اند. بسیاری از این اشکال متنوع بوده و ترکیب  های گوناگون 
به کرات کاربرد داشته است.  آن، دارای ریشه هاي کهنی هستند که در سایر آثار، ی و هنری 
گروهی دیگر برگرفته از ویژگی  های زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم منطقه بوده و گروهی نیز 
با عناوین بومی و محلی به دور از مضامین کهن خود، در قالب تعابیر و معانی تازه  ای خودنمایی 
می کنند. ترکیب نقش  مایه هاي موجود، ساختاری منحصر به فرد به نقوش زیلو بخشیده و بر نوع 

کاربری آن کاماًل منطبق است. 15
یکی دیگر از ویژگی  های یگانۀ زیلو، وجود کتیبه در آن است. 16 این کتیبه هاهمانند نقش زیلو، 
نشان  دهندۀ گونه ای از رفتار فرهنگی و اجتماعی ایرانیان، خاصه مردمان یزد است. اعتقاد به عمل 
خیر و کارهای عام  المنفعه، توجه به مسائل دینی، ثبت اسناد، ی، عالقه به ماندگاری لقب  ها، نام  ها و 
قرار دادن آن در معرض دید عموم و همچنین،  اجرای اثر، نام سفارش دهنده، نام بافنده و نام مکانی 
که زیلو در آن  جا بافته شده، از جمله مواردی است که در کتیبه  ها، آمده و کمک شایانی به شناخت 
و بررسی،  زیلو می  نماید. در بسیاری از موارد می توان،  ساخت بنا را براساس،  موجود در زیلوهای 
وقف شده در آن و شرح کتیبه هاحدس زد که این خود کمک شایانی به بررسی، ی اثر می کند. 
یکی دیگر از نکات مهم در بررسی کتیبه  ها، ساختار زیباشناسانۀ آن ها  است. زیلو به منزلۀ فرشی 
است که در طرح و نقش، رنگ و ساختار اجرایی، قرابت بسیاری با معماری و عناصر تزیینی آن 
دارد. در کتیبه  نگاری نیز این هماهنگی حفظ شده و موجب شده تا آنچه بر دیوارها و سقف  های بنا 

گسترده می  شود، بر زمین انعکاس یابد و فضای معماری را در تعادلی همگون قرار دهد.17 

10- همان، ص33.
11- زیلوهایی که با رنگ آبی و سفید بافته می  شود و مختص مساجد 
ُگلی  و  آبی  رنگ  با  که  »جوهری«  زیلوهای  است.  متبرکه  اماکن  و 
بافته می  شود و برای مصارف خانگی کاربرد دارد و نسبتاً ارزان قیمت 
است. زیلوهای »نفتال« که با رنگ آبی و گلی بافته شده و مرغوبترین 
صورت  به  تماماً  امروزی  زیلوهایی  رنگ  است  گفتنی  زیلوهایند. 

صنعتی )شیمیایی( تهیه میشوند. )همان، صص32- 33(.
12- در گذشته، پنبه های موسوم به »مله« )Malla( که رنگ آن متمایل 
مورد  زیلوبافی  در  طبیعی  به همان رنگ  و  میشد  بود، کاشته  زرد  به 
زیلوبافی،  و  زیلو  میبد،  شهرستان  رسانی  اطالع  )پایگاه  بود.  استفاده 
.54/30/11/1385/http://www.maybod.org  ،1388/12/5  ،15:10

)shtml
نقش  در  نشانه  و  نماد  آشوری،  محمدتقی  و  محبی  حمیدرضا   -13

پردازی زیلوهای تاریخی طرح محرابی میبد، پیشین، ص44.
پیشین،  یزد،  زیلوی  در  پژوهشی  اردکانی،  محمدی  علی  جواد   -14

ص61.
15- حمیدرضا محبی و محمدتقی آشوری، نماد و نشانه در نقشپردازی 

زیلوهای تاریخی طرح محرابی میبد، پیشین، ص47.
16- نگارش کتیبه بر زیلوها، دارای گونه هاي مختلف است. در برخی 
زیلوها، خط در دو قسمت عرضی و در برخی در طول زیلو قرار گرفته 
است. برخی از زیلوها نیز دارای خط نگاری در وسط هستند. در این 

زیلوها نوشته جای نقش متن را می  گیرد. 
از دیگر نکات مهم در کتیبه نویسی زیلو، امضای استادکاران با القابی 
نظیر »عمل« یا »عمل کردن« و ذکر تاریخ بافت آن است که در انتهای 
کتیبه نوشته شده است. اشعار و ادعیه نیز از دیگر مطالبی هستند که در 
برخی کتیبه هانگاشته میشدند.) جواد علیمحمدی اردکانی، پژوهشی در 

زیلوی یزد، پیشین، صص 54 و 49(.
پیشین،  یزد،  زیلوی  در  پژوهشی  اردکانی،  علیمحمدی  جواد   -17

ص39.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

عالوه بر تطابق این فرش با نوع زندگی مردم منطقه و اعتقادات مذهبی آن ها ، تأثیر معماری، 
طبیعت و گویش مردم این ناحیه بر نقش، رنگ و نام زیلوها انکارناپذیر است.18 

با توجه به تأثیرپذیری نقوش در معماری بر زیلوهای منطقه، در ادامه بحث، به معرفی بنای، ی 
مسجد جامع یزد می  پردازیم و ارتباط میان تزیینات به کار رفته در این بنا را با نقوش مورد استفاده 

در هنر زیلوبافی خاص منطقه مورد بررسی قرار می  دهیم. 

طرح و نقش در مسجد جامع یزد 
مسجد جامع یزد، بدون تردید یکی از شاهکارهای بدیع معماری اسالمی ایران به شمار می  رود 
که تزیینات زیبا و منحصر به فردش، جلوه  ای ستودنی به آن بخشیده است. این بنا مشتمل بر یک 
ایوان رفیع، گنبدخانه و دو شبستان تابستانه در طرفین آن، دو گرمخانه در ضلع شرقی و غربی، یک 
صحن بزرگ مستطیل شکل و دو پایاب است. بانی اولیه بنا در سده یازدهم/پنجم »امیر عالءالدوله 
کالیجار«19 اولین امیر کاکویی بوده است. اما بنای کنونی مسجد را »سید رکن  الدین محمد قاضی«20 
در سده چهاردهم/هشتم احداث می کند. زیباترین بخش بنا را می توان مجموعه ایوان و گنبدخانه و 
فضاهای پیرامون آن نامید. نمای ایوان رفیع مسجد، با مجموعه ای از زیباترین کاشی  های معرق همراه 
با نقوش اسلیمی و گیاهی و نیز گره چینی پوشانده شده است. این تزیینات همراه با آجرهای ضربی، 
کاشی معقلی، کتیبه هاي کاشی معرق و کوفی بنایی، مجموعه ای بدیع و خیره  کننده آفریده  اند که 

تحسین هر بیننده  ای را بر می  انگیزاند.21 
بنابراین مسجد جامع کبیر یزد به چند دلیل حائز اهمیت است: نخست آن که قدیمی  ترین نمونه 
معماری است که طی سده ی  پانزدهم/نهم، معماری مذهبی یزد از آن تقلید شده است. این طرح 
مرکب از یک مقصورۀ گنبددار و یک شبستان مستطیل بلند و کشیده است. دوم این  که، کاربرد 
وسیع طاق  های سراسری )طاق و تویزه( در شبستان  هاست که با تزیین کاشی  کاری معرق همراه 
است. و نکته بعدی: تنوع کاشی  کاری معرق و معقلی، کتیبه هاي ثلث و کوفی، شش ضلعی  های 

معرق و گچی، خطوط بنایی، کاربندی و گره  کاری این مسجد دارای اهمیت فراوان است.22 
پوشاندن سرتاسر سطوح داخلی و خارجی بنا با نقوش تزیینی و کتیبه در فرم  های مختلف، نه تنها 
طرح بناهای خیالی تصویر شده در نگاره هاي آن زمان، بلکه نوعی سلیقه نقاشانه در معماری را 

منعکس می کند که در ادامه بحث به آن پرداخته می  شود. 
نقوش زیبای مسجد جامع یزد با توجه به تحقیقات به عمل آمده، در نوع خود کم  نظیر است و به 
مثابه مساجد جامع دیگر شامل نقوش گیاهی همچون اسلیمی، گل  های شاه عباسی، نقوش گلدانی 

و ...، نقوش هندسی،23 گره چینی و...، نقوش کتیبه  ای و خط نگاره هاست.24 
آجر و کاشی نقش مهمی در تزیینات مسجد جامع یزد داشته و بستر مهمی هستند که نقوش و 
تزیینات موجود در این بنا را در خود جای داده  اند. انواع روش  های آجرچینی در این بنا به صورت 
معمولی25 و جناغی26 هستند. بعد از آجر، عمده  ترین مصالح تزیینی، تزیین با کاشی بوده است. 
نقوش کاشی  کاری در این بنا، بیشتر شامل نقوش هندسی، گیاهی و تلفیق هر دو و ترکیب با خط و 
خوشنویسی )کتیبه( است. کتیبه هادر تزیینات مساجد، خاصه در مسجد جامع یزد نقش بسیار مهمی 
دارند؛ زیرا غیر از جنبۀ تزیینی و آرایشی ساختمان، از نظر، ی و مذهبی نیز اهمیت فراوان داشته 
و می توانند بسیاری از مجهوالت مربوط به ویژگی  های دوره هاي هنری یا بنایی خاص را روشن 

سازند.27 
رنگ  های به کار رفته در مسجد جامع یزد، بسان دیگر مساجد و مکان  های مذهبی مشخص و معین 
است. کاشی  کاری که یکی از شیوه هاي تزیین در این بناست بیشترین حضور رنگ را در خود 
داراست. رنگ  های به کار رفته در تمامی سطوح مسجد جامع، شامل فیروزه  ای، الجوردی، سفید، 

مشکی، الکی، سبز، نارنجی و قهوه  ای است.28 
رنگ  بندی  های متنوع در نقوش تزیینی گیاهی، فیروزه  ای، الجوردی، سفید و اُکر در درجه اول 
اهمیت و رنگ  های دیگر مثل نارنجی، مشکی، قهوه  ای و سبز در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند. 
تعداد رنگ  های به کار رفته در نقوش هندسی مسجد، مانند نقوش گیاهی است. با توجه به خشک 
و هندسی بودن این دسته از نقوش و تنوع کمتر در سطوح رنگی، نقوش هندسی به عنوان مکمل 
رنگ و فرم در کنار دیگر عناصر قرار می  گیرند. ساده  نگری در فرم و تضاد رنگی شدیدتر در 

18- پایگاه اطالع رسانی شهرستان میبد، زیلو و زیلوبافی، )ساعت10:15، 
)www.maybod.org ، 88/12/5

19- عالء الدوله ابوجعفر ملقب به کاکویه، پسردایی مادر مجدوالدوله 
سال  در  او  بود.  اصفهان  والی  او  مادر  طرف  از  و  بویه(  )آل  دیلمی 
برهمدان چیره شد. )علی اصغر، فقیهی، تاریخ آل بویه، تهران، سمت، 

1386، ص54.(
سادات  از  که  یزدی  حسینی  قاضی  ابوالمکارم  الدین  سیدرکن   -20
عریی )علی العریضی بن جعفرالصادق )ع(( است، آثار بسیاری از خود 
به جا گذاشته و صاحب موقوفات فراوان بوده که همراه با آثار وقف 
شده توسط فرزندش سیدشمس الدین محمد، در اثری به نام »جامع 
عقابی،  )مهدی  است.  شده  ثبت  است،  بزرگی  حوزه  که  الخیرات« 
دایره المعارف بناهای تاریخی دوره اسالمی، بناهای آرامگاهی، تهران، 

حوزه هنری، چ دوم، 1378، ص46.(
21- برای اطالعات بیشتر ر. ک به: کامبیز حاجی قاسمی، گنجنامه، 
و  معماری  دانشکده  بهشتی،  شهید  دانشگاه  تهران،  جامع،  مساجد 

شهرسازی، روزنه، 1383، صص168-170.
22-محمد یوسف کیانی، تاریخ هنر معماری در دورۀ اسالمی، تهران، 
سازمان مطالعه و تدوین کتب انسانی دانشگاه ها )سمت(، 1374، صص 

.74-75
23- سه اصل بارز و مهم در طراحی، تقویت، نشر و گسترش نقوش 
مورد نظر بوده است که عبارتند از: تکرار، دوران و انتقال، تمام نقوش 
به کار رفته در کاشی ها، آجرها و .. همگی به تبعیت از این سه اصل 
ساخته و ساماندهی شده اند. نقوش هندسی مکمل دیگر نقوش بوده و 
نقشی حساس را در تزیین ساختمان های مذهبی ایفا می کند. از نکات 
مهم در مورد اشکال هندسی تحرک مداوم آن ها در زمان و مکان 
در  است.  ریاضیات  و  هندسه  از  استفاده  با  ها  برپایی آن  و  باشد  می 
تزیینات معماری اشکال عمده هندسی که شامل مربع، دایره و مثلث 
است، با به هم پیوستن و تنیدن در همدیگر نقوش جدیدی را به وجود 
می آورند. نقوش هندسی از می توان به گونه هاي مختلف تقسیم بندی 
کرد: نقوشی که از تکثیر نقوش اصلی )دایره، مربع، مثلث( به وجود 
آمده اند. نقوشی که از ترکیب خطوط با نقشهای هندسی پدید آمده 
اند. اشکال گوناگون و متنوع نقوش هندسی در ابنیه هاي مذهبی بدین 
گونه بوده است: نقوش ساده برای قاب بندی فضای گوناگون معماری، 
نقوش هندسی ایجاد شده به عنوان بستر و زمینه ای برای دیگر اشکال 
تزیینی، نقوش هندسی تکرار شده در شبکه بندیهای هندسی به عنوان 
نقوش.  دیگر  با  مزوج  هندسی  نقوش  نقوش،  کنار  در  تزیینی  عامل 

)همان، صص 48-49.(
24- منصور چیتی، بررسی نقش مایه هاي گرافیکی کتیبه هاي مسجد 
جامع یزد از دوره سلجوقیان تا تیموریان، پایان نامه دوره کارشناسی 
ارشد، رشته گرافیک، استاد راهنما: دکتر محمد خزایی، استاد مشاور: 

دکتر مجتبی انصاری، بهار 1379، ص18.
25- در طرح مزبور بندی های افقی پهن تر و فرورفته تر و با پر کردن 

بندهای عریض تر و یا واحدهای سفالی ایجاد گشته است. 
یا  افقی  و  بندهای عریض عمودی  26- روش آجرچینی جناغی که 
واحدهای ته آجر لعابدار نیلی رنگ که اسامی مقدس را تشکیل می 

داده اند، پر می شده است. 
27- عباس زمانی، خط کوفی تزیینی در آثار تاریخی اسالمی ایران، 
مجله هنر و مردم، ش138، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، خرداد 1352، 

ص15.
مسجد  کتیبه هاي  گرافیکی  نقشمایه هاي  بررسی  چیتی،  منصور   -28

جامع یزد از دوره سلجوقیان تا تیموریان، پیشین، صص105-108.
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نقوش هندسی، باعث ایجاد فضایی متفاوت در عناصر تزیینی مسجد جامع شده است. محصور 
کننده )قاب(  های باریک با نقوش هندسی ساده و تضاد رنگی شدید )فیروزه  ای، الجورد، سفید( 

باعث جذابیت سطوح شده است. 
معماری در مناطق کویری، به ویژه در یزد، از جایگاه مهمی برخوردار است. معماری، با اقلیم و 
زندگی مردمان این مناطق، پیوندی تنگاتنگ دارد. از این رو تأثیر و کاربرد نمادین اجزا و عناصر 
معماری مسجد جامع یزد را در نقوش زیلو می توان مورد بررسی قرار داد. نفوذ بارز معماری و 
تزیینات آن بر دیگر هنرها، بر هیچ کس پوشیده نیست، همواره نقوش به کار رفته در این هنر 
ارزنده، به گونه ای الهام  بخش سایر هنرها بوده است. مسجد جامع یزد و هنر زیلوبافی میبد یزد نیز از 
این قاعده مستثنی نیستند و دیرینگی این بنای عظیم، تأثیر خاص خویش را از نظر نمادین و مفهومی 

بر زیلو گذارده است. 

تطبیق نقش و رنگ در مسجد جامع و زیلوهای میبد یزد 
در سه گروه 1-  را  یزد  و کاشی  کاری مسجد جامع  زیلو  در  رفته  کار  به  نقوش  بخش  این  در 
نقش  های هندسی شامل نقوش لوزی شکل، مثلث )کنگره(، مربع )آلوچه(، خطوط شکسته، چلیپا و 
شمسه 8 پَر 2- نقش  های گیاهی شامل گل 8 پَر، اسلیمی، ساختارهای محرابی و گلدانی، باتوجه به 
وجوه تشابه یا تفاوت آن ها  در زیلو یا کاشی  کاری و براساس نوع کاربرد و جایگاه مورد استفاده 

آن ها ، بررسی می  شود. 

نقوش هندسی 
همان  گونه که اشاره شد، نقش  های زیلو به دلیل نوع بافت آن کاماًل هندسی و از ترکیب اشکال آن 
ایجاد می  شوند. این نقش  ها از اشکالی چون مربع، مثلث و لوزی تشکیل شده و هر یک نیز شامل 
ترکیبات مختلف نقوش و عموماً محلی و بومی هستند. در ادامه نقوش به کار رفته در زیلو و مسجد 

جامع، براساس اشکال هندسی، نوع و تعداد کاربرد آن ها ، بررسی می  شود. 
یکی از نقش  هایی که بسیار در زیلو و کاشی  کاری مسجد جامع به گونه هاي مختلف کاربرد داشته، 
نقش لوزی است. این نقش در آجرکاری سفالینه ها استفاده زیادی داشته و احتماالً از معماری به 
زیلو راه یافته است. نقش لوزی به شیوه هاي مختلف اجرا شده و بنا به محل و جایگاهی که در زیلو، 
از آن استفاده شده، نام  های مختلفی دارد. 29 گاهی در زمینه و متن اصلی بوده و گاهی نیز در حاشیه 

زیلو با نقش  های ساده  تری اجرا می  شده است. 
از جمله آن ها ، نقشی است به نام بالنگ که در متن اصلی زیلو بافته شده و عمدتاً به دو شکل سفید 

و آبی طراحی می  شده است.30 )تصاویر 1و 1-1(
نمونه مشابه این نقش را در گنبد مسجد جامع یزد می توان مشاهده نمود.31 )تصویر2( شیوه اجرای 
در  نقش  این  نزدیک  ارتباط  که  بوده  شکل  مستطیل  کاشی  های  و  آجر  از  ترکیبی  گنبد،  این 
کاشی  کاری و زیلو را مشخص  تر می  نماید، با این تفاوت که در گنبد مسجد، زمینه آجرکاری 
و نقوش، در دو رنگ فیروزه  ای32 و سیاه کار شده است. باتوجه به این  که ساخت این بخش از بنا 
متعلق به اواخر دوره ایلخانی بوده، نوع، شکل و مصالح به کار رفته در گنبد، به شیوه دوره سلجوقی 

ادامه یافته است.33 

29- از جمله لوزی تک، زنجیره بزرگ، چهار باالخانه، پیله، مورگ، 
زلنک و بندک )جواد علیمحمدی اردکانی، پژوهشی در زیلوی یزد، 

پیشین، صص 81 و 78، 76، 74، 68، 63(
30- این نقش را برخی از زیلوبافان به نام پیله می شناسند. ظاهراً به 
سبب شکل های کوچک و سفید که پیرامون نقش ایجاد شده و به 
است. گرچه  معروف گشته  نام  این  به  دارد،  پیله هاي سفید شباهت 
استادان  از  یکی  نیست.  مشخص  درستی  به  آن  نامگذاری  علت 
زیلوباف معتقد بود چون بالنگ را برای مربا به صورت لوزی برش 
می دهند و در این حالت خط های تیره، برش خورده روشن نمودار 
می گردند، زیلوبافان از این شکل تأثیر گرفته اند و این نقش را که به 

بالنگ شباهت دارد به این نام خوانده اند. )همان، 66( 
31- ایوان و گنبدخانه، قدیمی ترین بخش مسجد می باشد که در نیمه 
اول سده چهارم/هشتم به همت سید رکن الدین محمد قاضی )متوفی 
به سال 732/1331( در ضلع جنوبی مسجد و پشت قبله مسجد جامع 
قدیم بنیان شده و در طرفین آن، رواق و شبستان هایی قرار گرفته است 
)کاظم مالزاده، مریم محمدی، دایرهالمعارف و بناهای تاریخی دوره 
اسالمی، مساجد تاریخی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، چ 
اول، 1378، ص257؛ کامبیز حاجی قاسمی، گنجنامه، مساجد جامع، 

تهران، انتشارات روزنه، ج2، 1383، ص169.(
معتقد  ای  فیروزه  قداست رنگ  به  باستان،  پرداز  آیین  مردمان   -32
را زیاد می کرد و رنگ  فیروزه سوی چشم  به رغم آن ها،  بودند، 
رویش و تعالی بود، نازایی و بیباری را از بین می برد، عزت و سالمت 
)رحمان  داشت.  بر ظلمت  نور  در چیرگی  نقشی  و  آورد  می  نفس 
احمدی ملکی، فرم ها و نقش های نمادین در مساجد ایران، نشریه 
تابستان 1377،  پیاپی22،  شماره  ششم،  سال  جاویدان،  میراث  وقف 

ص100.
33- یکی از مصالح به کار رفته در دوره سلجوقی، آجرکاری است 
در حالی که در دوره ایلخانان، تیموریان و آل مظفر، هنر آجرکاری 
وسعت و حاکمیت مطلق دوران پیش را به تدریج از دست می دهد و 
یا به خدمت گرفتن عنصر ترکیبی کاشی و در برخی موارد سنگ، 
بخش قابل توجهی از نقش تزیین نمای بنا با آجر، به کاشی سپرده شده 
و رنگ آمیزی در بنا به مدد استفاده از مصالح مختلف مورد توجه قرار 
می  گیرد. )محمد یوسف کیانی، تزیینات وابسته به معماری ایران )دوره 

اسالمی(، تهران، سازمان میراث فرهنگی، 1376، ص69.(

تصویر 1- نقش لوزی )بالنگ(، زیلو، 919/1513. 

تصویر1-1-  جزئیات  نقش لوزی،  همان زیلو.

تصویر 2- نقش لوزی ، گنبد،  مسجد جامع 
یزد. 
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

نکته مهم در تأثیرپذیری این نقش از معماری بر زیلو، در،  ساخت آن ها  است؛ هر چند که 
زیلوبافی قدمت بسیاری دارد، نقوش تشکیل دهنده آن نیز فقط مختص یک دوره و زمان خاص 
نبوده، اما،  ساخت گنبد که متعلق به اواخر دوره ایلخانی بوده و،  تهیه این زیلو که متعلق به اوایل 

سده شانزدهم/دهم است شاید این تأثیرپذیری را توجیه نماید. 
نمونه دیگری از نقش لوزی در زیلو با نام »رکته دونی کوچک« است که دارای دو ردیف زنجیره 
می  باشد.34 این نقش به صورت زنجیروار، می تواند کل متن زیلو را در بربگیرد که نمونه  ای از آن 
در زیلویی به،  1260/1844 دیده می  شود )تصویر3( نمونه این نقش در فضاهای متعددی در مسجد 
جامع استفاده شده است. به ویژه در فضای داخلی گنبدخانه در قسمت مقرنس  کاری  های زیرگنبد 
در کنار نقوش و خطوط بنایی، به وفور استفاده شده است. )تصویر4( از آن روی این گنبدخانه که 
به همت سید رکن  الدین بنا شده، به خوبی تأثیرپذیری هنرمندان زیلوباف را از تزیینات به کار رفته 
در معماری مشخص می  نماید. در زیلوی دیگری به،  929/1522 نمونه زنجیروار دیگری از این 

نقش در حاشیه اجرا شده است. )تصویر5( 
اما ترکیب مشابهی از این لوزی  ها، در حاشیه پایینی گنبد مسجد جامع وجود دارد که توسط کاشی 
آجری رنگ در زمینه سفید )در خارج بنا( و ترکیب کاشی آبی رنگ و آجر )در فضای داخلی 
بنا( دیده می  شود. ترکیب چهارلوزی در کنار هم، خود نقشی جدید را ایجاد کرده که در البالی 
این نقوش، نام اهلل به خط بنایی و رنگ الجوردی35 جلوه  ای زیبا به وجود آورده است. )تصویر6( 
وجه تفاوت نقش لوزی در این دو تصویر، نوع اجرای آن است، چرا که در زیلو، نقش به  صورت 
نقشی  لوزی  هاست که  ترکیب  قرار گرفته، در  حالی  که در حاشیه گنبد،  زنجیروار در کنار هم 
مستقل را ایجاد کرده است. در حاشیه هاي باریک  تر نیز زنجیره هایی از نقش لوزی کار شده که به 

34- این نقش برگرفته از نام سیدرکن الدین است که از شخصیت های 
بزرگ تاریخ یزد بوده و در سده هاي سیزدهم-چهاردهم/ هفتم-هشتم 
می زیسته است. او بناهای موقوفه بسیاری ساخت که یکی از آن ها  
مسجد جامع یزد است. زیلوبافان به پاس زحمات او و سفارش هایش 
که موجب رونق زیلوبافی شده بود نقشی به یاد او ایجاد کردند. )جواد 

علیمحمدی، پژوهشی در زیلوی یزد، پیشین، ص92.(
35- الجورد، رنگ عالم مثال است، حکمت عالیه عالم است. تماشای 
این رنگ، تماشای وسعت درون و رسیدن به شعور رازناک و مشهود 
متعالی است. آبی الجورد همیشه تمثیل مراقبه و مشاهده است بیانگر 
برانگیز سحرگاهان صاف و صمیمی  بیکرانگی آسمان آرام و تفکر 
است )رحمان احمدی ملکی، فرمها و نقشهای نمادین در مساجد ایران، 

پیشین، ص 110( 
پیشین،  یزد،  زیلوی  در  پژوهشی  اردکانی  علی محمدی  - جواد   36

ص88.
37- سر در عظیم مسجد و شبستان شرقی در سال 777/1375 با حمایت 
شاه یحیی بن مظفر ساخته شد. )کامبیز حاجی قاسمی، گنجنامه، مساجد 

جامع، پیشین، ص169.(

تصویر 3  نقش لوزی )رکنه دونی( در زیلو،  1260/1844. 

تصویر 4-  فضای داخلی گنبدخانه مسجد جامع یزد. 

تصویر 5-  نقش لوزی،  زیلو،  929/1522. 

مسجد  گنبد،  کاشی  کاری  حاشیه  لوزی،  نقش  تصویر 6-  
جامع. 

تصویر 7- نقش لوزی کوچک )حاشیه( در زیلو، 
.1231/1815

تصویر4-1- نقش لوزی، مقرنس  کاری  های فضای زیرگنبد،  
مسجد جامع. 
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نقش »حاشیه« معروف بوده و متأثر از نقوش معماری است.36 نمونه  ای از زنجیره این نقش در حاشیه 
زیلویی دیده می  شود )تصویر7( مشابه این نقش در حاشیه هاي باریک، در اطراف قاب  هایی بر روی 

کاشی  کاری سردر ورودی مسجد37 که دارای نقوش اسلیمی هستند، اجرا شده است.
 با این تفاوت که نقش لوزی در این نوار باریک یک اندازه نبوده و لوزی  ها یک در میان بزرگ و 

کوچک، به  وسیله کاشی معرق در 3 رنگ سفید، الجوردی و قهوه  ای اجرا شده  اند )تصویر8(. 
براساس آنچه که در خصوص نقش لوزی گفته شد، این نقش کاربرد بسیاری در نقش  پردازی زیلو 
داشته و از قرار گرفتن این نقش در کنار هم، نقوش ترکیبی و پیچیده  تری از لوزی ایجاد می  شود 
که هر کدام نام  های متفاوتی دارند. این در حالی است که در نقوش کاشی  کاری مسجد جامع یزد 
نقش لوزی در ترکیب با دیگر نقوش استفاده شده که در موارد بسیاری به  صورت گره هاي هندسی 

بوده و به  صورت تک نقش به کار نرفته است. 
نقش هندسی دیگری که شکل مثلث دارد در زیلو به »کنگره« معروف است.38 این نقش از معماری 
لبه  الهام گرفته شده و نمونه آن بر دیوار کاروان  سراها، برج  ها و تزیینات  خاص مناطق کویری 
بادگیرهای یزد مشاهده می  شود.39 این نقش به دو گونه چشم  دار و ساده بافته می  شود. در گونه ساده 
آن مربع  های سفید وسط نقش، که به مثابه نقش چشم است، وجود ندارد.40 نمونه  ای از کنگره هاي 
ساده را در حاشیه زیلو به،  1274/1857 در کنار دیگر نقوش خاص زیلو می توان دید که در حاشیه 
پهن و میان حاشیه با نقش کنگره، نقشی دیده می  شود که در زیلو »اره دو سر« نامیده شده و متأثر 
از اره هاي دوسر، در ساخت دستگاه هاي زیلوبافی است )تصویر 9(.41 نمونه مشابهی از این نقش 
در حاشیه قاب  های کاشی  کاری سر در ورودی مسجد دیده می  شود، با این تفاوت که در زیلوها، 
زنجیره  ای از نقش کنگره در یک ردیف و حاشیه  ای باریک اجرا می  شود. اما در نمونه معماری، 
این نقش به صورت دو مثلث در کنار هم اما قرینه، و دارای رنگ  بندی سفید و قهوه  ای مشاهده 
با عبارت شهادتین است. )تصویر10(  می  شود. درون قاب  ها نیز دارای نقوش گره  چینی و کتیبه 
در زیلوبافی، نقش دیگری با عنوان »کنگره مداخل« وجود دارد که این نقش نیز، مشترک میان 
معماران و زیلوبافان است. در کاشی  کاری بناهای، ی ایران از این نقش بسیار استفاده کرده  اند. با 
این  که در لبۀ بناها نیز به منزله کنگره مورد استفاده بوده و در فرش  هایی چون گلیم و گبه، به منزله 

نقش حاشیه، کاربرد داشته است.42 
این نقش را در حاشیه باریک لبه گنبد مسجد جامع می توان مشاهده نمود )تصویر 11(. که از نوع 
کنگره مداخل چشم  دار و در دو رنگ سفید43 و الجوردی است. این نقش در اکثر زیلوها در 
حاشیه باریک و اغلب از نوع ساده آن استفاده می  شود )تصویر12(. مشابه این نقش در فضاهای 
نیز دیده می  شود. یکی از آن ها ، نقش کنگره در تلفیق کاشی و آجر در فضای  دیگر مسجد 
صحن مسجد، اطراف ایوان جنوبی است که با نقوش کنگره  ای و لوزی در ابعاد بزرگتر و ساده  تر 
از بخش  های دیگر تزیین شده است )تصویر13(. نمونه دیگر کنگره مداخل، در حاشیه زیلویی به،  

1221/1806 بافته شده است )تصویر14(.  
از جمله نقوش مشترک دیگر میان تزیینات معماری و زیلوبافی، نقشی مربع شکل است که در 
زیلوبافی به آن »آلوچه« می  گویند. این طرح که کاربرد آن قدمتی دیرین در هنرهای ایرانی دارد.44 
این شیرینی در تهران و شهرهای دیگر به »شکر پنیر« معروف است. این نقش در زیلو همیشه در 
حاشیه باریک و بیشتر به رنگ سفید )تصویر15( نقش می  شود . و در نمونه هاي مشابه در فضای 
داخلی گنبدخانه و حاشیه طاق  نماها این نقش در رنگ  های فیروزه  ای و الجوردی و در میان سطوح 

آجری بسیار کاربرد داشته است )تصویر16(. 
در کنار نقوش هندسی، خطوط شکسته نیز از جمله نقش  های زیلو است که استادکاران به آن 
»سینه گرد« یا »سینه  ریز« گفته  اند و این نقش  ها متأثر از آجرکاری  های معماری یزد بوده است.45 در 
زیلویی بافته شده در سده نوزدهم/سیزدهم این نقش در حاشیه پهن آن دیده می  شود که در مرکز 

آن شکل صلیب داشته و در ادامه گسترش خطوط به لوزی ختم می  شود )تصویر17(. 
این خطوط و اشکال را در کاشی  کاری حاشیه باالی نقوش گنبد به رنگ  های سفید و سیاه می توان 
مشاهده کرد که به صورت متناوب دور گنبد تکرار شده است )تصویر18(. نوع دیگر خطوط 
شکسته، در حاشیه هامورد استفاده بوده و به شکلی الهام گرفته از خطوط بنایی یا کوفی معقلی است 
که هم در معماری مورد استفاده بوده و هم در حاشیه زیلوها با نام »نقش حاشیه« اجرا شده است.46 

بیشتر در حاشیه و گرداگرد زیلو دیده می  شود،  نقش کنگره که   -38
بیانگر لبه هاي کنگرهای دیوارهای نارین قلعه موجود در میبد است که 
قدمت آن به هخامنشیان می رسد. )حمیدرضا محبی، محمدتقی آشوری، 

نماد و نشانه در نقش پردازی زیلوهای تاریخی، پیشین، صص52-53(.
39- این نقش کنگره را در دیوارهای ارگ کریمخانی در شیراز می توان 

مشاهده کرد.
40-جواد علیمحمدی اردکانی، پژوهشیدر زیلوی یزد، پیشین، ص68.

41- همان، ص87 .
42- کنگره مداخل را نیز به صورت ساده و چشم دار می بافته اند. )همان، 

ص70(.
از  بسیاری  نشانه  رنگ،  این  مردگان،  رمزهای  و  فلسفه حیات  در   -43
پدیده هاي مؤثر و بزرگ بوده و نشانه قدرت متعادل پروردگار شده است. 
این رنگ در بسیاری از فرهنگهای ملل، خبرآور نوعی شادی و بشارت 
و در میان قبایل عرب و ترک نشانه صداقت و صمیمیت درون و پاکی و 
آرامش ضمیر است که البته همه این معانی و رموز رنگ سفید و خصایص 
آیینی آن خواسته یا ناخواسته در ذهن معماران آثار اسالمی و در هیات و 
جامه درونی و گاه بیرونی این بناها )به خصوص در مناطق کویری( متجلی 
احمدی  )رحمان  می  گیرد  خود  به  توحیدی  و  واحد  شکل  و  گردیده 

ملکی، فرمها و نقشهای نمادین در مساجد ایران، پیشین، ص113(.
44- این شیرینی در ماه مبارک رمضان و در بین دو نماز که نمازگزاران 
میخواهند افطار کنند؛ »آلوچه« توزیع می  شود و مردم روزۀ خود را با این 
شیرینی و آب باز می کنند. به این سبب به آلوچه معروف است که در 
اردکان و میبد در ماه مبارک رمضان شیرینی خاصی تولید می  شود. این 
شیرینی، زمانی که با قیچی چیده می  شود، به شکل مربع درمی آید. بدین 
سبب این نقش در اردکان و میبد به آلوچه شهرت یافته و در زیلو نشسته 
پیشین،  یزد،  زیلوی  در  پژوهشی  اردکانی،  محمدی  علی  )جواد  است. 

ص75(. 
45- همان، ص90.

پیشین،  یزد،  زیلوی  در  پژوهشی  اردکانی،  محمدی  علی  جواد   -46
ص86 .   

تصویر 9 - نقش مثلث )کنگره( در حاشیه زیلو، 1274/1857.

تصویر 8-   نقش لوزی کوچک، کاشی  کاری  سردر ورودی،
 مسجد جامع. 
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تصویر 11-  نقش کنگره مداخل،  حاشیه  ای از کاشی  کاری گنبد،  مسجد جامع. 

تصویر13-  نقش کنگره مداخل،  فضای صحن و کاشی  کاری اطراف ایوان جنوبی،  مسجد تصویر 12-  نقش کنگره مداخل،  زیلوی میبد،  1243/1827.
جامع .

تصویر10-  نقش مثلث ، کاشی  کاری اطراف ایوان جنوبی،  مسجد جامع. 
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تصویر 15 -  نقش مربع )آلوچه(،  زیلو ،   1222/1807.تصویر 14-  نقش کنگره، زیلو،  1221/1806.

تصویر 17-  خطوط شکسته )سینه ریز( ،  زیلو،  سده نوزدهم/سیزدهم.تصویر 16 - نقش مربع ،  حاشیه طاق  نماهای گنبدخانه،  مسجد جامع. 

تصویر 19 - خطوط شکسته )حاشیه( ،  زیلو، 1522/ 929.تصویر 18-  خطوط شکسته،  حاشیه باالی گنبد،  مسجد جامع. 

مقایسه طرح و نقش زیلوبافی میبد و مسجد جامع یزد شهریار شکرپوردکتر مهناز شایسته فر /
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نمونه  ای از این نقش در حاشیه زیلویی با،  929/1532 اجرا شده که در ردیف باالی آن نقش لوزی 
نیز دیده می  شود )تصویر19(. مشابه این نقش در فضای گنبدخانه مسجد و حاشیه  ای متصل به گنبد، 
نقش شده که شباهت بسیاری به خط بنایی دارد به  ویژه که با حاشیه پایینی آن و دیگر نقوش اسماء 
اهلل، علی و محمد به خط بنایی و کاشی  های آبی رنگ )تصویر20(، تلفیق زیبایی را ایجاد کرده 

است . 
از نقوش دیگری که میان زیلو و کاشی  کاری مسجد جامع یزد است مشترک، نقش چلیپا یا گردونه 
خورشید است که در میان تمدن  های بشری سابقه  ای طوالنی دارد. به جرأت می توان گفت، نقطه 
آغازین بیشتر نقوش و نقش  مایه  ها، نقش چلیپا است47، چلیپایی که در مرکز، در چهار جهت اصلی 
حرکت نموده و با حرکت  های گوناگون خود اشکال متنوعی را به وجود می  آورد که در نهایت 
به هشت ضلعی منتهی می  شوند. قدرت و سادگی این نقش خود عامل اصلی توجه آدمی به آن 
تمامی  در  تنوعی چشمگیر  با  نقش  این  نیز  اسالمی  در دوره  و  بوده  بشر  در طول،   تداومش  و 
عرصه هاي آثار هنری و زندگی روزمره مردم خودنمایی کرده است. ترکیب این نقش در زیلویی 
با،  1202/1787 نقش شده که ترکیب کامل نقش را در زیلوبافی »کلیه« می  گویند. طرح چلیپا در 
ابتدا و انتهای هر نقش کار شده و در عین حال به حصیرهای بافته شده نیز بسیار شبیه است.48 در 
حاشیه هاي این زیلو، نقش  های مربع )آلوچه( و کنگره مداخل دیده می  شود. )تصویر21( نقش چلیپا 
در کنار نقوش به کار رفته در کاشی  کاری مسجد جامع نیز بسیار دیده می  شود. نمونه  ای از این نقش 
در کاشی  کاری طاق  نماهای َسردر ورودی مسجد در تکنیک کاشی معرق در رنگ  بندی سفید، 
الجوردی و آبی فیروزه  ای، در کنار دیگر نقوش اجرا شده است. )تصویر22( همچنین نقش چلیپا، 
ترکیب زیبایی در کنار نام »علی« به خط بنایی و نقش لوزی در کاشی  کاری فضای زیرگنبد، در 

تصویر 20 آفریده است. 49 
از دیگر نقوشی که در معماری بناها و در زیلوبافی به شیوه هاي مختلف، اجرا شده، نقش »هشت 
پَر« یا شمسه هشت پَر است. استادکاران زیلوباف، هشت پر را به عنوان یکی از نقوش اصلی و مهم 
که قابلیت بسیاری دارد انتخاب کرده و به انواع گوناگون آراسته  اند. از آن جمله می توان به: هشت 
پر برگ بیدی، چیتی، چشم  دار، شاخ کاری، رکته  دونی، خورشیدی، مربعی، گل گرینه، توخالی، 
پنجه  گرگی، ساده، توپر و مخلوط اشاره کرد.50 نمونه  ای از شمسه هشت پَر را که در زیلوبافی به 
آن »گل گرینه« می  گویند، معموالً می توان در حاشیه زیلوها یا در محرابی  ها مشاهده نمود.51 این 
نقش در حاشیه زیلویی به،  1238/1822 اجرا شده است. از دیگر نقوش مورد استفاده در این زیلو، 
نقش مربع )آلوچه(، لوزی و خطوط شکسته حاشیه است )تصویر23( در معماری نیز شمسه هشت 
پَر از جمله نقوش هندسی اصلی در اجرای تزیینات بناها است. از امتداد خطوط این نقش، نقش  های 
بسیاری ایجاد شده و دست هنرمندان کاشی  کار را در گسترش و تداوم نقش  ها باز گذاشته است.  47 - به عقیده برخی از دانشمندان این نقش در اصل، نماینده خورشید 

بوده و مسیر آن را از طریق آسمان می داده است. بنا به گفته عده ای، 
این عالمت، حاکی از چرخ گردونه خورشید- خدا بوده و از این رو، 
دارای مفاهیم نمادین برگرفته از خورشید مانند روشنایی، حاصلخیزی و 
به ویژه خوشبختی است. )جیمز هال، فرهنگ نگارهای نمادها در شرق 

و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، تهران، فرهنگ معاصر، 1380، ص5.( 
48-چلیپای شکسته، گردشی است حول محوری واحد و یگانه، که 
کثرت می زاید و در همان حال همه را به خود فرا می خواند که بر آن 
نام »علی )ع(« نیز نهاده اند. )حمیدرضا محبی، محمدتقی آشوری، نماد 

و نشانه در نقشپردازی زیلوهای تاریخی، پیشین، ص50.( 
بر  مربع  دو  حرکت  از  برآمده  ضلعی  هشت  همان  پر،  هشت   -49
یکدیگر است، که به دلیل شباهت شکلی با اجرام آسمانی، آن را ستاره 
هشت پَر نیز میخوانند، چنان که نزد بسیاری از اقوام نشانه خورشید بوده 
و در نقوش اسالمی نیز آن را »شمسه« )برگرفته از نام خورشید( گویند 
نقشپردازی  در  نشانه  و  نماد  تقی آشوری،  )حمیدرضا محبی، محمد 

زیلوهای تاریخی، پیشین، صص 50-51(.
پیشین،  یزد،  زیلوی  در  پژوهشی  اردکانی،  علیمحمدی  جواد   -50

ص98.
51- اسلیمی، اصطالحی است که به طور عام در مورد نقوش گیاهی 
در هم بافته یا طوماری به کار می رود و یکی از نقش مایه هاي شاخص 
در هنر اسالمی است. اسلیمی در دست هنرمند مسلمان، طراحی ساده 
انتزاعی و نمودارگونه پیدا  یا پیچیده و متقارن داشته و غالباً صورت 
کرده است. )روئین پاکباز، دایره المعارف هنر، تهران، فرهنگ معاصر، 

1378، صص27-28.( 

تصویر22-  نقش چلیپا ،  طاق نماهای سردر ورودی،  مسجد 
جامع. 

تصویر 20 - خطوط شکسته در حاشیه متصل به فضای داخلی 
گنبد،  مسجد جامع.

تصویر 21 - نقش چلیپا، زیلو،  تاریخ 1202/1787.

تصویر23-  نقش هشت َپر،  زیلو،  1238/1822. 
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مقایسه طرح و نقش زیلوبافی میبد و مسجد جامع یزد /  شهریار شکرپور     دکتر مهناز شایسته فر 

نمونه  ای از شمسه هشت پَر در بخشی از کاشی  کاری دیوارهای داخلی گنبدخانه مسجد با کاشی 
معرق اجرا شده است. نقوش این کاشی  کاری، ترکیبی از چندین شمسه هشت پَر در اندازه هاي 
مختلف است )تصویر24( که از امتداد خطوط به رنگ  های سفید و فیروزه  ای در زمینه  ای الجوردی 

ایجاد شده  اند. 
 نمونه دیگری از این شمسه هشت پَر را در کاشی  کاری فیروزه  ای اطراف ایوان جنوبی مسجد 
می توان مشاهده نمود. نقشی که در قاب مربع شکلی ترسیم شده و امتداد خطوط آن به رنگ 
سفید به کتیبه  ای با خط بنایی در داخل قاب ختم می  شود. داخل شمسه نقش کوچکی از اسلیمی 
اجرا شده که در نگاه اول بی  شباهت به کلمه »اهلل« نیست. در اطراف قاب نیز نقش شمسه هشت 
پَر به صورت تناوبی اجرا شده است. )تصویر25( در زیلوی دیگری به،  1218/1803 نمونه  ای از 
شمسه هشت پر بازهم در حاشیه اجرا شده که در کنار آن نقش مربع )آلوچه( نیز دیده می  شود. 

)تصویر26( 
در جمع  بندی کوتاهی از نقش  های هندسی به کار رفته در زیلوبافی و کاشی  کاری مسجد جامع یزد، 
می توان این  گونه استنباط کرد که نقوش به کار رفته در زیلو، بیشتر به صورت تک نقش در کنار 
هم تکرار شده  اند، در حالی که نقوش هندسی در کاشی  کاری  ها بیشتر به صورت ترکیبی به کار 

رفته  اند؛ طوری که از تکرار آن ها  در کنار هم، نقوش دیگری ابداع شده  اند. 

تصویر24-     نقش هشت  َپر ، بخشی ازکاشی  کاری دیوارهای 
داخلی گنبدخانه، مسجد جامع. 

تصویر26  - نقش هشت َپر ،   زیلو،  1218/1803. 

تصویر 25-  نقش هشت َپر ،کاشی  کاری  های اطراف ایوان جنوبی، مسجد جامع. 
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نقوش گیاهی 
گروه دوم نقوش به کار رفته در زیلوبافی و کاشی  کاری مسجد جامع، نقوشی برگرفته از گل  ها، 
گیاهان و طبیعت است. با این تفاوت که نقوش گیاهی از جمله اسلیمی  ها52 و ختایی  ها در کاشی  کاری 
مسجد جامع بسیار مورد استفاده بوده در حالی که در زیلوبافی به دلیل نوع بافت آن، نقوش به کار 
رفته بیشتر به صورت شکسته و هندسی کاربرد داشته  اند. با این وجود تک نقش  های گیاهی در 
زیلوبافی اجرا شده است، یکی از آن ها  نقوشی شبیه به گل  های چند پَر است که در زیلوبافی چرخ 
دونه بری گفته می  شود که بیشتر در حاشیه اجرا می  شوند.53 یکی از این نمونه هادر حاشیه زیلویی به،  
929/1522 دیده می  شود که به صورت گل  های چهار پر به صورت یک در میان پر و خالی )تصویر 
27( کار شده است. در این تصویر کاربرد نقوش هندسی دیده می  شود. نمونه  ای از این نقش به 
صورت گل  های پنج پَر و شش پَر در کاشی  کاری سردر ورودی مسجد با کاشی  های معرق در کنار 

گل  های شاه عباسی و نقوش اسلیمی در زمینه  ای الجوردی )تصویر 28( اجرا شده است. 
گل هشت پَر همچون شمسه هشت پَر در زیلو و کاشی  کاری بسیار کاربرد داشته است. یکی از این 
نقوش که در زیلو به نام هشت پَر بریده خوانده می  شود، از جمله نقش  های هشت پَر زیلوبافی است 
که در حاشیه کاربرد بیشتری داشته و شباهت زیادی به گل  های هشت پَر معمولی دارد.54 نمونه  ای 
از آن در حاشیه زیلویی به،  1274/1857 اجرا شده )تصویر29( که در کنار آن نقش  های کنگره 

نیز دیده می  شود. 

52- این نقش برگرفته از طرح چرخ هایی است که پنبه دانه ها را آسیا 
می کرد و روغن چراغ یا پنه دانه از آن تهیه می شد. پنبه که در زیلوبافی 
نقشی اساسی و کاربردی داشت، همه اجزای مرتبط با آن نیز در نقوش 
زیلو موثر بوده است )جواد علیمحمدی اردکانی، پژوهشی در زیلوی 

یزد، پیشین، ص71(.
53- گونه دیگری از نقوش هشت پَر است که به دلیل شباهت آن به 
شاخ گاو به هشت پَر گاوی مشهور است و دارای گونه هاي مختلفی 
است که یکی از آن ها ، هشت پَر بریده و شاخ گاوی است. برخی از 
پَر سفید گل« هم می گویند. )جواد  این نقش »هشت  به  استادکاران 
 93 صص  پیشین،  یزد،  زیلوی  در  پژوهشی  اردکانی،  علیمحمدی 

و85(.
54- طرح اسلیمی، عنصر نمادین ، شامل پیچ و خم های پیاپی نقوش 
گل و بوته است که بسیاری آن را شکل تجرید یافته ی شاخ و برگ 
و غنچه درختان و پیچک های لرزان آن دانسته اند. )ارنست کونل، 
اسلیمی، ختایی، ترجمه شهریار ملکی، تهران فرهنگسرا، 1368، ص12( 
شکل گیری  و  وحدت  به  کثرت  از  عرفانی  مفهوم  تبیین  در  اسلیمی 
شمسه نقش اساسی دارند. اسلیمی با پیچش خاص خود، همه حرکت 
ها و جهت ها را به نقطه ای واحد که نمادی از توحید است، سوق 
می دهد. )امیرحسین چیتسازان، نمادگرایی و تأثیر آن در فرش ایران، 

تهران، فصلنامه گلجام، ش 5 و 4، پاییز و زمستان 1385، ص42.( 

زیلو،   در  دونه  بری(  )چرخ  چندَپر  گل  نقش    -27 تصویر 
 .929/1522

تصویر 28-  نقش گل چند َپر ، کاشی  کاری سر در ورودی 
مسجد جامع. 

تصویر 29-  نقش گل چند َپر )هشت َپر بریده( ،  زیلو، 1274/1857. 
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با اسلیمی  ها، در کاشی  کاری اطراف سردر  پَر را در نقوش ترکیبی   نمونه  ای از گل  های هشت 
ورودی مسجد جامع می توان مشاهده نمود )تصویر30( که به صورت نقشی از خورشید که در 

داخل آن گل هشت پَر دیگری وجود دارد، اجرا شده است. 
از جمله نقش گیاهی که در تزیینات بناها بسیار مورد استفاده بوده، نقش اسلیمی است. نقشی که با 
پیچ و تاب  های خود مجموعه بی  نهایتی از نقش  های ترکیبی را ایجاد می کند و به دلیل انعطاف و 
تنوع آن، مورد توجه بسیاری از هنرمندان در عرصه هاي مختلف هنری بوده است.نقش اسلیمی در 
کاشی  کاری مسجد جامع یزد بسیار کاربرد داشته است. یکی از این نمونه  ها، تکرار تک اسلیمی  هایی 
است که در ستون  های ورودی ایوان جنوبی )تصویر31(، به رنگ  های سفید، الجوردی، فیروزه  ای، 

سبز و خاکی، به صورت تکرارهای هفت و هشت اجرا شده است. 
نمونه مشابه این نقش در زیلوبافی، مارپیچ نامیده شده و در حاشیه زیلوها بافته می  شود.55 که طرحی 
از آن در زیلویی به،  808/1405 بافته شده )تصویر32( و در کنار آن نقش  های مربع )آلوچه( و 
خطوط شکسته نیز دیده می  شود. این نقش به صورت تک اسلیمی  های، در حالتی متناوب درهم 

گره خورده  اند. 
نقش دیگری در زیلوبافی کاربرد داشته بوده که به نقش گلدون معروف بوده و شباهت بسیاری به 
ترکیبی  هایی از نقوش اسلیمی دارد.56 نمونه  ای از این نقش در حاشیه زیلویی به،  919/1513 اجرا 
شده )تصویر 33(، طوری که برگ  های این نقش از دو طرف شبیه سر اسلیمی است. این نقش 
همچنین در کاشی  کاری سردر ورودی مسجد جامع کاربرد دارد )تصویر 34(. ترکیب اسلیمی  ها 

در این تصویر، به رنگ سفید و فیروزه  ای در زمینه الجوردی اجرا شده است. 
پیشتر اشاره شدکه از گردش و چرخش اسلیمی، نقش  ها و گره هاي بسیاری ایجاد می  شود. نمونه  ای 
از آن را که بیشتر شباهت به گره دارد می توان در قابی کاشی کاری شده از تلفیق نقش اسلیمی 
و نقوش هندسی در اطراف سردر ورودی مسجد مشاهده نمود. به طوری که نقش  های اسلیمی 
به شکل خورشید و  قاب  به رنگ سفید در زمینه  ای الجوردی در هم گره خورده و در مرکز 

سردر  اطراف  کاشی  کاری  َپر،  چند  گل  نقش  تصویر 30  
ورودی،  مسجد جامع. 

55- این نقش از گلدان های گل های باز شده و غنچه و جوانه در حال 
رویش اقتباس شده و در حاشیه زیلوها و در برخی از طرح های محرابی 

به منزله تزیین کاربرد داشته است. 
از  برخی  و  داشته  ها جای  محرابی  باالی  در حاشیه  لچک  این   -56
استادکاران به آن لچک رکن الدونی گفته اند )جواد علی محمدی، 

پژوهشی در زیلوی یزد، پیشین، ص 84(

تصویر31-  نقش اسلیمی ، کاشی  کاری ستون  های ورودی 
ایوان جنوبی، مسجد جامع. 

تصویر 34-  نقش اسلیمی،کاشی  کاری سردر ورودی،  مسجد تصویر32-  نقش اسلیمی )مارپیچ(، زیلو،  808/1405.
جامع. 

تصویر33- نقش اسلیمی )گلدون(، زیلو، 919/1513. 
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در چهارگوشه آن نیز به صورت لچکی  های کوچکی، نمایان شده است )تصویر35( مشابه این 
چرخش نقوش را، در زیلوبافی به نام لچک یا لچک رکن  الدونی می  شناسند.57 

فرم این نقش همانند پیچ و تاب ساقه هاي اسلیمی است که در هم گره خورده  اند و نقشی مستقل را 
در تزیینات زیلوهای محرابی ایجاد کرده  اند. نمونه  ای از این نقش در باالی نقش محرابی در زیلویی 
به،  1220/1805  )تصویر36( بافته شده است.  نقش لچک بر محراب مساجد و سردر ایوان  ها نیز 

فراوان دیده می  شود. 

ساختار
میبد و کاشی  کاری مسجد جامع یزد  به ساختارهای کاربردی مشابه در زیلوبافی  این بخش  در 

بررسی می شود که مهم  ترین ساختار طرح های محرابی و گلدانی هستند. 
زیلوها، با طرح محرابی برای مفروش ساختن مساجد و مصلی  ها بافته می  شدندکه از تکرار نقش 
محرابی، آهنگی یکسان در امتداد یکدیگر شکل می  گرفت. احتماالً چنین طرحی از فرم صف 
نمازگزاران در نماز جماعت مسجد اقتباس می شود. این طرح که در معماری محراب، ایوان و 
طاق  نماهای متعدد مساجد، اماکن زیارتی و ... کاربرد دارد، ریشه در آیین های کهن ایرانی دارد.58 
در زیلو به دلیل نوع بافت و نقوش هندسی منتج از آن، طرح محرابی به صورت هندسی بوده و آن 
تنوعی که از طرح محرابی در قالی  ها و سایر دست بافت  ها مشاهده می  شود، در آن وجود ندارد.59 
تکرار طرح های  با  است که  به،  1220/1805  مربوط  زیلویی  این طرح،  نمونه هاي، ی  از  یکی 
محرابی که هر کدام جایگاه یک نمازگذار را نشان می دهد و اصطالحاً به آن طرح محرابی صف 
می  گویند بافته شده است )تصویر 37(. طرح این زیلوها در واقع تکراری از طرح محرابی است 
نهایت صف  در  و  داده شده  اند  منظم سامان  ردیفی  در  یکدیگر  دنبال  به  با آهنگی همسان  که 
نمازگذاران را نظم می  بخشد. این زیلوها، دارای حاشیه  ای مختصر بوده و سپس محراب  ها به دنبال 
یکدیگر ردیف گردیده و در فواصل آن ها  از نقشی معین استفاده می  شود.60 در طرح محرابی، 
مجموعه ای از نقوش چلیپا، لوزی، مربع، لچک و گل  های هشت پَر و فرم  هایی پیچشی در باالی 
شکل محرابی، که شباهت  هایی به تک اسلیمی  ها دارد، اجرا شده است. نمونه مشابهی از محرابی  ها 
را در طاق  نمای سردر ورودی مسجد جامع می توان یافت که قسمت طاق آن در ابعادی کوچکتر،  
متأثر از مقرنس  کاری سردر ورودی و یا محراب  ها بوده و قسمت پایین آن نیز با پیچ و خم  های طرح 

اسلیمی پوشیده شده است )تصویر38(.  57- نقش محرابی یا مهرابی، همان طور که از نامش پیداست، ریشه 
در آیین مهردارد و سرآغاز آن را نیز باید در آن تاریخ جستجو کرد. 
محراب یعنی مسجد مهر؛ مهراب مکانی دارای طاق قوس دار است 
و همان جایی است که مهر )از آفریدگان اهورا و ایزد بانوی محافظ 
آورد.  می  در  پای  از  را  گاو  روشنایی(  و  فروغ  فرشته  عهدوپیمان، 
بنابراین محرابها در اصل همان مهرابه هاي آیین مهر پرستی هستند که 
در زمان زرتشتی گری و مسیحیت با آن خصمانه جنگیده شد )حمیده 
چوبک و مریم قاسمی، نقوش قالی دوره صفوی با تأکید بر نقشهای 
ابداعی و اقتباسی، دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمی ، تهران، موسسه 

مطالعات هنر اسالمی، سال سوم، ش6، 1386، ص1-2(
58- حمیدرضا محبی، محمدتقی آشوری، نماد و نشانه در نقشپردازی 

زیلوهای تاریخی طرح محرابی، پیشین، صص 45-46.
59- همان، ص46. 

60- محرابی نفیس و کاشیکاری، که سطوح آن با کاشی معرق، آجر و 
کتیبه تزیین گردیده است. بر طرفین محراب، تاریخ اتمام کاشیکاری و 
نام استادکار ثبت شده »عمل الحاج بهاءالدین محمدبن الحسین یعوف 
بوااللیزدی، تم فی شهر محرم الحرام سنه سبع وسبعین مائه الهجریه،    
دارد  وجود  عرضی  کم  معبرهای  محراب،  طرفین  اضالع  در   »777/
که در اصل به بیرون از مسجد راه داشته است )کاظم مالزاده، مریم 
محمدی، دایرهالمعارف بناهای تاریخی دوره اسالمی، مساجد تایخی، 

پیشین، صص 257-258(.
61- غرض از ایجاد محراب در مساجد به صورت نمادین، معطوف 
ساختن نمازذاران به سوی قبله بوده است. )حسن بلخاری، سرگذشت 
هنر در سرزمینهای اسالمی، تهران، نشر حسن افرا، ج1، چ1، 1382، 

ص35.(
62- البته باید اشاره کرد که محراب و محل حضور امام جماعت نیز 
توسط زیلویی تک محرابی فرش میشده است. اما متأسفانه نمونه ای از 

این زیلوها به دست ما نرسیده است. 

تصویر 35  نقش اسلیمی )گره(، سردر ورودی، مسجد جامع. 

تصویر 36-  نقش اسلیمی )گره(،  زیلو، تاریخ 1220/1805. 

تصویر 37-  باال، طرح محرابی،  زیلو، 1220/1805. 
تصویر38 - چپ،  طرح محرابی در طاق  نماهای سردر ورودی،  

مسجد جامع. 
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تصویر 42- چپ،  طرح محرابی – گلدانی، زیلو، تاریخ 
.1233/1817

پیشین،  یزد،  زیلوی  در  پژوهشی  اردکانی،  علیمحمدی  جواد   -63
ص84.

64- همان، ص81.

محوری  ترین بخش معماری مساجد،61 محراب آن است، محلی که همان  طور که پیش  تر گفته شد، 
براساس معمای )تصویر39( لغوی محراب، محل جنگ با شیطان و هوای نفس است.62 از این روی، 
محراب مسجد جامع یزد، خود یکی از عناصر تأثیرگذار بر طرح های زیلوی یزد به شمار می  رود. 
فضای این محراب پوشیده از کاشی  کاری  های معرق و نقوش اسلیمی در زمینه الجوردی است که 
جلوه  ای زیبا به گنبدخانه مسجد داده است. فضای باالی محراب نیز پوشیده از پیچ و خم  های نقوش 

ختایی است. 
در زیلوی دیگری به،  929/1522  )تصویر 40( نمونه دیگری از طرح محرابی دیده می  شود که 
برخالف نمونه قبل از یک نقش مختص زیلو، شبیه شمسه، استفاده شده و اطراف آن نیز توسط 

نقش  های لچک، لوزی و خطوط شکسته حاشیه پر شده است. 
از دیگر طرح  ها و ساختارهای مورد استفاده در زیلوهای میبد و کاشی  کاری مسجد جامع، طرح و 
ساختار گلدانی است. این طرح شباهت زیادی به ساختار محرابی دارد، در واقع طرح کلی هر دو 
یکی بوده با این تفاوت که در طرح گلدانی در فضای مرکزی، گلدانی به همراه گل  های فراوانی 
که از آن بیرون آمده  اند، نقش می  شود. نمونه  ای از این طرح در قسمتی از کاشی  کاری  های سر در 
ورودی مسجد دیده می  شود )تصویر41( که در باالی آن، کتیبه هایی از قرآن نگارش شده است. 
بتوان این پیچش گل، گیاهان و گلدان را در طرح زیلویی به،  1233/1808، که طرح و  شاید 
ساختار اصلی آن محرابی است، که در مرکز، دو نقش گلدانی، که در هنر زیلوبافی نیز به همین نام 
خوانده می  شود، بافته شده و در انتهای آن به گلی چند پَر ختم شده و در میان این دو نقش، نقشی 
شبیه به گلی بزرگ  تر به همراه نقش دیگری در باالی آن، که در زیلوبافی به طوق63 معروف بوده، 
زمینه را پر کرده است. نقوش دیگر این طرح، مربع، خطوط شکسته حاشیه، لچک، لوزی و طرحی 

در مرکز طاق محراب است )تصویر42( که در زیلوبافی به آن قندیل گفته می  شود.64

تصویر 39-  باال،  محراب مسجد جامع یزد.

تصویر 40 - طرح محرابی، زیلو،  929/1522 .

کاشی  کاری  از   ، گلدانی  راست، طرح  تصویر 41- 
سردر ورودی،  مسجد جامع .
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نتیجه  گیری
تزیینات به کار رفته در هنرهای سنتی و اسالمی، همواره از جایگاه ویژه  ای برخوردار بوده  اند. این 
تزیینات به نحوی بازتاب اندیشه هاي هنرمندان، آداب و سنن خاص هر منطقه هستند. چگونگی 
نبوده و شاهد  از یکدیگر  به گونه ای است که در هنرهای مختلف، منفک  اندیشه ها  این  تجلی 
حضور تأثیرات یکی بر دیگری هستیم. در این میان، منطقه یزد، نیز به نوبه خود، صحنه بروز هنرهای 
متفاوتی بوده که در کنار یکدیگر و باتأثیر پذیری از افکار خاص حاکم بر منطقه، شکل گرفته  اند. 
مسجد، ی جامع یزد با معماری باشکوه خویش و به کارگیری تزیینات منحصر به فرد، چنان بر سایر 
هنرهای منطقه تأثیرگذار بوده که شاهد تجلی تزیینات آن در دیگر آثار هنری یزد هستیم. از این 
میان می توان به زیلوهای خاص منطقه اشاره نمود که خود دارای پیشینه، ی چشمگیری هستند. با 
بررسی نقوش به کار رفته در زیلوهای این منطقه و مقایسه آن ها با تزیینات موجود در معماری 

مسجد جامع یزد، می توان به خوبی تأثیرگذاری آن دو را بر یکدیگر مشاهده نمود. 
نتایج مطالعه تطبیقی نقوش و طرح های زیلوبافی میبد و کاشی  کاری مسجد جامع یزد، بدین شرح 
است: نقوش هندسی به کار رفته در زیلوبافی میبد، متأثر از نوع نقوش  در کاشی  کاری مسجد 
جامع یزد بسیار مورد استفاده بوده است، کاربرد نقوش گیاهی، بویژه نقوش متنوع اسلیمی، در 
کاشی  کاری بیش از زیلوبافی بوده که دلیل آن محدودیتی است که نوع بافت زیلو درکاربرد این 
گونه نقوش ایجاد می کند. طرح  ها و ساختار محرابی و گلدانی موجود در زیلوهای میبد در حد 
زیادی متأثر از ساختار محراب، طاق  نماها و ایوان مسجد است. نهایتاً تأثیرپذیری نقوش زیلو از 
نقوش کاشی  کاری مسجد به اثبات می  رسد. اما در خصوص کاربرد و نوع انتخاب رنگ، با توجه  به  
نوع مواد اولیه زیلو، که عمدتاً نخ  های پنبه  ای است و محل استفاده آن که بیشتر مساجد و مکان  های 
زیارتی بوده، عمدتاً  از دو رنگ سفید و آبی در زیلوبافی کاربرد داشته است. البته رنگ  هایی چون 
قرمز و قهوه  ای نیز در مواردی خاص مورد استفاده بوده است، این در حالی است که طیف بیشتری 
از رنگ  ها در کاشی  کاری مسجد جامع دیده می  شود. با این حال رنگ  های سفید، فیروزه  ای و 
الجوردی بر دیگر رنگ  ها قالب بوده و هم  خوانی خاصی با زیلوهای فرش شده در مسجد ایجاد 

می  کرده است. 
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مقایسه طرح و نقش زیلوبافی میبد و مسجد جامع یزد /  شهریار شکرپور     دکتر مهناز شایسته فر 

شرح تصاویر )تمامی تصاویر توسط نگارنده عکاسی شده است(
 1- نقش لوزی )بالنگ( زیلو،  919/1513. 

1-1- نقش لوزی در همان زیلو.
2- نقش لوزی، گنبد مسجد جامع یزد. 

3- نقش لوزی )رکنه دونی(، زیلو،  1260/1844. 
4- فضای داخلی گنبدخانه، مسجد جامع. 

4-1- نقش لوزی، مقرنس  کاری  های فضای زیرگنبد، مسجد جامع. 
5- نقش لوزی، زیلو،  929/1522. 

6- نقش لوزی، حاشیه کاشی  کاری گنبد مسجد جامع. 
7- نقش لوزی کوچک )حاشیه(، زیلو،  1231/1815. 

8- نقش لوزی کوچک ،کاشی  کار سردر ورودی، مسجد جامع. 
9- نقش مثلث )کنگره( در حاشیه زیلو،  1274/1857. 

10- نقش مثلث،کاشی  کاری اطراف ایوان جنوبی، مسجد جامع. 
11- نقش کنگره مداخل، حاشیه  ای از کاشی  کاری گنبد، مسجد جامع. 

12- نقش کنگره مداخل، زیلو،  1243/1827.
13- نقش کنگره مداخل در فضای صحن و کاشی  کاری اطراف ایوان جنوبی مسجد جامع. 

14- نقش کنگره،  زیلو،،  1221/1806.
15- نقش مربع )آلوچه(، زیلو،  1222/1807. 

16- نقش مربع، حاشیه طاق  نماهای گنبدخانه، مسجد جامع. 
17- خطوط شکسته )سینه ریز(، زیلو،  سده نوزدهم/سیزدهم.

18- خطوط شکسته، حاشیه باالی گنبد، مسجد جامع. 
19- خطوط شکسته )حاشیه(، زیلو،  1522/ 929.

20- خطوط شکسته، حاشیه متصل به فضای داخلی گنبد مسجد جامع .
21- نقش چلیچا،  زیلو،  1202/1787.

22- نقش چلیپا، طاق نماهای سردر ورودی، مسجد جامع. 
23- نقش هشت پَر، زیلو،،  1238/1822. 

24- نقش هشت پَر، بخشی از کاشی  کاری دیوارهای داخلی گنبدخانه، مسجد جامع. 
25- نقش هشت پَر، کاشی  کاری  های اطراف ایوان جنوبی، مسجد جامع. 

26- نقش هشت پَر،  زیلو،  1218/1803. 
27- نقش گل چندپَر )چرخ دونه  بری(،  زیلو،،  929/1522. 

28- نقش گل چند پَر،کاشی  کاری سر در ورودی، مسجد جامع. 
29- نقش گل چند پَر )هشت پَر بریده(،  زیلو،  1274/1857. 

30- نقش گل چند پَر،کاشی  کاری اطراف سردر ورودی مسجد جامع. 
31- نقش اسلیمی، کاشی  کاری ستون  های ورودی، ایوان جنوبی، مسجد جامع. 

32- نقش اسلیمی )مارپیچ(، زیلو،  808/1405 . 
33- نقش اسلیمی )گلدون(، زیلو،  919/1513. 

34- نقش اسلیمی ،  کاشی  کاری سردر ورودی،  مسجد جامع. 
35- نقش اسلیمی )گره( ، سردر ورودی، مسجد جامع. 

36- نقش اسلیمی )گره(،  زیلو،  1220/1805. 
37- طرح محرابی، زیلو،،  1220/1805. 

 38- طرح محرابی،  طاق  نماهای سردر ورودی، مسجد جامع. 
39- محراب مسجد جامع یزد. 

40- طرح محرابی، زیلو، 929/1522. 
41- طرح گلدانی، قسمتی از کاشی  کاری سردر ورودی، مسجد جامع. 

42- طرح محرابی – گلدانی ، زیلو 1233/1817.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

منابع 
1- احمدی ملکی، رحمان ، فرمها و نقش های نمادین در مساجد ایران، نشریه وقف میراث جاویدان، سال 

ششم، شماره پیاپی22، تابستان 1377، صص 110-116.
2- اردکانی، جوادعلی محمد ، پژوهشی در زیلوی یزد، تهران، فرهنگستان هنر، 1386.

3- اسفنجاری کناری، عیسی ، میبد شهری که هست، تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پایگاه 
میراث فرهنگی شره، ی میبد، 1385. 

4-  افشار، ایرج ، یادگارهای یزد، معرفی ابنیه، ی و آثار باستانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
.1374

5- بلخاری، حسن ، سرگذشت هنر در سرزمین های اسالمی، تهران، نشر حسن افرا، ج1، چ1، 1382.
6- پاکباز، روئین ، دایره المعارف هنر، تهران، فرهنگ معاصر، 1378. 

7- چوبک، حمیده و قاسمی، مریم ، نقوش قالی دوره صفوی با تأکید بر نقش های ابداعی و اقتباسی، دو 
فصلنامه مطالعات هنر اسالمی ، تهران، موسسه مطالعات هنر اسالمی، سال سوم، ش6، 1386، صص 110-

.93
8- چیت سازان، امیرحسین ، نمادگرایی و تأثیر آن در فرش ایران، تهران، فصلنامه گلجام، ش 5 و 4، پاییز 

و زمستان 1385، صص 37-56 
9- چیتی، منصور ، بررسی نقش مایه هاي گرافیکی کتیبه هاي مسجد جامع یزد از دوره سلجوقیان تا تیموریان، 
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته گرافیک، استاد راهنما: دکتر محمد خزایی، دانشگاه تربیت مدرس، 

دانشکده هنر، 1379.
10- حاجی قاسمی، کامبیز ، گنج نامه، مساجد جامع، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و 

شهرسازی، روزنه، 1383.
11- رضایی، محبوبه و معتمدی، فرانک ، بررسی وضع صنایع دستی استان یزد، پایان نامه دوره کارشناسی، 

رشته صنایع دستی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا )تهران(، استاد راهنما: حسین یاوری، شهریور 1371.
12. زمانی، عباس ، خط کوفی تزیینی در آثار، ی اسالمی ایران، مجله هنر و مردم، ش138، تهران، وزارت 

فرهنگ و هنر، خرداد 1352.
13. زنده دل، حسن ، مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی )استان یزد(، تهران، نشر ایرانگردان، 1377.

14- عقابی، محمد مهدی ، دایره المعارف بناهای، ی دوره اسالمی، بناهای آرامگاهی، تهران، حوزه هنری، 
چ دوم، 1378.

15- فقیهی، علی اصغر،،  آل بویه، تهران، سمت، 1386.
16- فنایی، زهرا ، سیری در صنایع دستی ایران، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی )نجف آباد(، 1387.

17- قبادیانی مروزی، ناصر خسرو ، سفرنامه، تصحیح محمد دبیر سیاقی، تهران، انجمن آثار ملی، 1354.
18- کیانی، محمد یوسف ،،  هنر معماری در دورۀ اسالمی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب انسانی 

دانشگاه ها )سمت(، 1374، صص 74-75.
19-کیانی، محمد یوسف ، تزیینات وابسته به معماری ایران )دوره اسالمی(، تهران، سازمان میراث فرهنگی، 

.1376
20- محبی، حمیدرضا و آشوری، محمدتقی ، نماد و نشانه در نقش پردازی زیلوهای، ی طرح محرابی 

)صف( میبد، نشریه گلجام، ش1، زمستان 1384، صص42-60
21- مالزاده، کاظم و محمدی، مریم ، مساجد، ی )دایره المعارف بناهای، ی در دوره اسالمی(، تهران، 

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، چ اول، 1378 
22- هال، جیمز ، فرهنگ نگاره ای نمادها در شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، تهران، فرهنگ معاصر، 

 .1380

سایت:
23-http://www.maybod.org
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